
Stroetinga grijpt net naast medailles in Hong
Kong
NIEUWEGEIN/HONG KONG - Wim Stroetinga was donderdag dichtbij een tweede medaille

voor de Nederlandse baanploeg op het WK in Hong Kong. De routinier uit Nijkerk strandde met

een vierde plek echter net naast het podium. In een chaotische finale wisten twee renners

voorsprong te nemen op het peloton, waarna Stroetinga in de sprint om de derde plek nog net

de Brit Latham voor moest laten gaan.

Met Stroetinga baalde ook duurcoach Peter Schep (foto) dat zijn renner net naast de medailles

greep. "Wim heeft hier super scherp gereden, maar de aanloop naar de sprint was chaotisch.

Daardoor moest hij al sprinten voordat de echte sprint begon, dat kostte te veel krachten. Maar

hij rijdt hier een knappe race. Aan de benen lag het niet vandaag."

Van Riessen bij laatste zestien
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Eerder op de dag kwamen Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx uit op de sprint. Deze

Nederlandse rensters kwalificeerden zich met een respectievelijke achttiende en negentiende

stek voor het vervolg van het toernooi. Alleen van Riessen slaagde er - door de Litouwwse

Marozaite te verslaan - in tot de laatste zestien door te dringen. Braspennincx verloor in haar

eerste sprintduel van de Canadese Kate O'Brien. Een ronde later verdween ook Van Riessen uit

het sprinttoernooi, ze werd verslagen door Wai Sze Lee, die later tot de halve finales wist door te

dringen. Vooraf rekenden de Nederlandse deelnemers niet op eremetaal. Bondscoach René

Wolff had vrede met de afloop. "Ik denk dat beide rensters naar behoren hebben gepresteerd.

We hebben op dit onderdeel nog een inhaalslag te maken. Onze sprintsters missen vooral de

topsnelheid om met de wereldtop mee te doen."
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